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Streszczenie
Zastosowanie metod wspóástrącenia-praĪenia oraz termicznego rozkáadu prekursora organo-metalicznego pozwoliáo na uzyskanie
proszków bĊdących roztworem staáym jonów chromu w perowskicie itrowo-glinowym - Y(Cr0,1Al0,9)O3. Przebieg powstawania tej fazy, jej
wáaĞciwoĞci strukturalne oraz parametry barwy zaleĪne są od rodzaju prekursora, a takĪe od temperatury, czasu i atmosfery, w której
prowadzono proces praĪenia.
Sáowa kluczowe: metody soft chemistry, perowskit itrowo-glinowy, pigment

PREPARATION OF PIGMENTS FROM THE Y2O3-Al2O3-Cr2O3 SYSTEM BY SOFT CHEMISTRY METHODS
The use of wet methods of co-precipitation-calcination and thermal decomposition of an organo-metallic precursor enabled to obtain
the powders being solid solutions of chromium ions in yttrium-aluminium perovskite (Y(Cr0.1Al0.9)O3). The results of this study show that the
formation of such a phase, its structural properties and colour parameters depend on the type of precursor applied as well as on temperature, time and atmosphere of calcination process.
Keywords: pigment, soft chemistry methods, yttrium-aluminium perovskite

1. Wprowadzenie
Zastosowanie nowych mas ceramicznych, gáównie gres
porcellanato, do produkcji wyrobów takich jak np. páytki
ceramiczne o polepszonych wáaĞciwoĞciach uĪytkowych
stawia wysokie wymagania związkom stosowanym jako
pigmenty. Ze wzglĊdu na wysokie temperatury wypalania
tego typu mas, przewyĪszające nawet 1200 ºC, stosowane
w nich pigmenty muszą odznaczaü siĊ zarówno wysoką
stabilnoĞcią termiczną, jak i niską reaktywnoĞcią chemiczną. W przypadku pigmentów obejmujących zakres barw od
róĪowego, poprzez czerwony, do czerwono-brązowych o wysokiej intensywnoĞci w dalszym ciągu poszukuje siĊ nowych
rozwiązaĔ. Jednym z nich jest zastosowanie podwójnego
tlenku itrowo-glinowego o strukturze typu perowskitu, w którym czĊĞü jonów glinu podstawiana jest jonami chromu(III),
Y(CrxAl1-x)O3 [15].
WystĊpowanie czerwonej barwy w tego typu związkach
przypisywane jest pojawieniu siĊ niskoenergetycznych elektronów 3d3, związanych z wprowadzeniem jonów chromu(III)
w poáoĪenia oktaedryczne struktury perowskitowej [13, 5].
W takim przypadku, wynikiem oddziaáywania silnego pola
ligandów jest pojawienie siĊ poziomów energetycznych
opisywanych w ujĊciu spektroskopowym jako 4A2, 4T1, 4T2
oraz 2E. Poziomy te, w zaleĪnoĞci od energii pola ligandów,
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zmieniają swoje wartoĞci, co w konsekwencji prowadzi
do pojawienia siĊ szerokich pasm absorpcji w obszarze
promieniowania o dáugoĞci fal odpowiadających barwie
niebieskiej. W obszarze odpowiadającym barwie czerwonej
(energia powyĪej 2 eV) absorpcja jest praktycznie zerowa.
Mechanizm powstawania czerwonej barwy w perowskicie
YAlO3 zawierającym jony chromu(III) jest analogiczny do
mechanizmu wystĊpującego w rubinie, tj. tlenku glinu odmiany alfa dotowanym chromem(III).
Proszki YAlO3, stosowane jako pigmenty, otrzymywano
zazwyczaj poprzez wysokotemperaturową, bezpoĞrednią
reakcjĊ w ciele staáym, zazwyczaj z zastosowaniem substancji wspomagających tworzenie siĊ roztworu staáego, okreĞlanych jako mineralizatory [4, 5]. Oczywistym warunkiem
wystąpienia barwy w roztworze staáym typu Y(CrxAl1-x)O3
jest obecnoĞü jonów chromu(III). Co wiĊcej, warunkiem
okreĞlenia korelacji pomiĊdzy intensywnoĞcią i udziaáem
barwy czerwonej, a iloĞcią chromu(III) jest precyzyjna kontrola stechiometrii badanego związku. W tym kontekĞcie
przy ustalaniu warunków procesu praĪenia proszków musi
zostaü wziĊte pod uwagĊ dobrze znane zjawisko parowania
związków chromu, które jest wynikiem ich powierzchniowego
utlenienia do áatwo lotnych, tlenowych poáączeĔ chromu(VI).
Co wiĊcej, duĪe rozwiniĊcie powierzchni swobodnej prekursorów otrzymanych w prezentowanej pracy intensy¿kuje to
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Do syntezy fazy perowskitowej zawierającej chrom
wybrano dwa sposoby preparatyki: metodĊ wpóástrącania-praĪenia w wersji z odmywaniem wspóáproduktów reakcji
(WP) oraz metodĊ cytrynianową z uĪyciem glikolu etylenowego (CG). Kryterium doboru metody byáa z jednej strony
jak najniĪsza temperatura syntezy fazy YAP i jak najniĪsza
temperatura osiągniĊcia stanu jednofazowego, zaĞ z drugiej strony obecnoĞü czynnika redukcyjnego (wĊgiel i jego
związki) w prekursorze.
W metodzie wspóástrącenia-praĪenia sporządzono
roztwór azotanów itru, glinu oraz chromu w proporcjach
odpowiadających stechiometrii Y(Cr0,1Al0,9)O3. W metodzie
WP roztwór ten wprowadzano kroplami do energicznie
mieszanego roztworu amoniaku (1:1), którego iloĞü byáa
dobrana, tak aby koĔcowe pH wynosiáo ok. 9. ĩel bĊdący
produktem wspóástrącenia przemywano wodą destylowaną
przez dekantacjĊ, a nastĊpnie na lejku próĪniowym do caákowitego usuniĊcia azotanu amonu. Przemyty Īel suszono
przez 12 h w temperaturze 70 °C.
W metodzie cytrynianowej (CG) do takiego samego jak
uprzednio roztworu azotanów wprowadzono porcjami staáy,
jednowodny kwas cytrynowy oraz glikol etylenowy, których
iloĞci odpowiadaáy 50-procentowemu nadmiarowi w stosunku
do caákowitej iloĞci kationów. Odczyn roztworu ustalano na
pH # 8, dodając odpowiednie porcje stĊĪonego roztworu
amoniaku. Roztwór przetrzymywano w temperaturze pokojowej przez 24 h, po czym umieszczono na 12 h w suszarce,
w temperaturze ok. 150 °C. W trakcie odparowywania cieczy
roztwór zmieniaá zabarwienie od bezbarwnego, poprzez
Īóáte, do ciemnobrązowego, po czym ulegaá rozkáadowi,
przechodząc w czarne, mocno porowate ciaáo staáe.
Niewielkie iloĞci prekursorów praĪono w temperaturach
od 900 °C do 1600 °C, z jednogodzinnym okresem przetrzymywania, a nastĊpnie okreĞlano zmiany skáadu fazowego
proszków i wáaĞciwoĞci strukturalne poszczególnych faz.
W oparciu o uzyskane w ten sposób wyniki ustalono warunki
praĪenia proszków. Prekursory otrzymane obydwoma metodami praĪono w róĪnych warunkach, w których zmienne byáy
zarówno temperatura (1500 °C i 1600 °C), czas trwania procesu (od 2 do 6 h), jak i rodzaj atmosfery (powietrze, argon).
Podstawowy proces obróbki cieplnej proszków prowadzono
w 1500 °C przez 2 h w obu atmosferach. W kolejnym etapie podwyĪszano temperaturĊ do 1600 °C, a w nastĊpnym
wydáuĪano czas do 6 h.
Rentgenowska analiza dyfrakcyjna wykonana za pomocą
dyfraktometru X`Pert Pro (PANalytical) posáuĪyáa do okreĞlenia skáadu fazowego praĪonych proszków oraz metodą
Rietvelda iloĞci poszczególnych faz i ich parametrów sie-

3. Wyniki i dyskusja
Skáad fazowy proszku WP o nominalnym skáadzie chemicznym Y(Al0,9Cr0,1)O3, praĪonego w powietrzu przez 1 h
w przedziale temperatur od 900 °C do 1600 °C (Rys. 1a)
nie róĪni siĊ istotnie od skáadu fazowego obserwowanego
w przypadku proszku stechiometrycznego YAlO3, nie zawierającego chromu [6]. Jak wynika z wykresu zamieszczonego
na Rys. 1b praĪenie tego samego prekursora w atmosferze
argonu powoduje istotne zmiany w zaleĪnoĞci udziaáu poszczególnych faz od temperatury. Reakcja pomiĊdzy fazami
Y3Al5O12 (granat itrowo-glinowy – YAG) i Y4Al2O9 (YAM)
z utworzeniem perowskitu zachodzi juĪ w temperaturze
1000 °C; nie obserwuje siĊ równieĪ przejĞciowego wzrostu
100
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2. Eksperyment

ciowych. Zmiany parametrów barwy okreĞlano w ukáadzie
L*a*b*, uĪywając spektrofotometru SP-62 (X-Rite). Obserwacji morfologii proszków dokonano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego Nova 200 NanoSEM (FEI
Company).
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zjawisko. MoĪliwymi sposobami opanowania takiej sytuacji
jest np. obniĪenie ciĞnienia parcjalnego tlenu bądĨ wprowadzenie do Ğrodowiska czynnika redukcyjnego.
W pierwszej czĊĞci niniejszej pracy opisano wyniki badaĔ
nad otrzymywaniem proszków czystej fazy YAlO3 wybranymi
metodami okreĞlanymi zazwyczaj jako soft chemistry [6].
Prezentowana, druga czĊĞü pracy zawiera wyniki badaĔ nad
otrzymywaniem oraz wáaĞciwoĞciami proszków roztworów
staáych Y(CrxAl1-x)O3, bĊdących potencjalnymi pigmentami
do zastosowaĔ wysokotemperaturowych.
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80
70
60
50
40

YAP
YAG
YAM
YAH

30
20
10
0
900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Temperatura [°C]
b)
Rys. 1. Zmiany skáadu fazowego proszków Y(Cr0,1Al0,9)O3 otrzymanych metodą WP praĪonych przez 1h w atmosferze powietrza (a) lub
argonu (b) w przedziale temperatury 900ࣣ1600 ºC; YAG – Y3Al5O12
o strukturze typu granatu, YAM – jednoskoĞny Y4Al2O9, YAP – YAlO3
o strukturze typu perowskitu, YAH – heksagonalny YAlO3.
Fig. 1. Changes of phase composition of Y(Cr0.1Al0.9)O3 powders of
WP series calcinated for 1h in air (a) or in argon (b) at the temperature
range of 900ࣣ1600 ºC; YAG – Y3Al5O12 with the garnet structure,
YAM – monoclinic Y4Al2O9, YAP – YAlO3 with the perowskite structure, YAH – heksagonal YAlO3.
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iloĞci tych faz. Co wiĊcej, powyĪej temperatury 1100 °C
obok fazy perowskitowej obserwuje siĊ jedynie obecnoĞü
jednoskoĞnego Y4Al2O9, a wiĊc związku o wyĪszym stosunku stechiometrycznym Y:Al niĪ w przypadku perowskitu
i granatu. Wynika to z faktu, Īe w przypadku de¿cytu glinu
w ukáadzie, w stosunku do itru, uprzywilejowana jest synteza
faz o takim wáaĞnie stosunku stechiometrycznym. Obserwowane zmiany wskazują równieĪ na wyĪszą reaktywnoĞü
roztworu staáego zawierającego chrom o strukturze granatu
w stosunku do innych faz.
Rys. 2 prezentuje zmiany objĊtoĞci komórek elementarnych wszystkich faz wystĊpujących w praĪonych proszkach
Y(Cr0,1Al0,9)O3 oraz, jako odniesienie, analogiczne wielkoĞci
dla faz w proszkach YAlO3 praĪonych w powietrzu [6].
Zmiany wielkoĞci komórek elementarnych faz YAG i YAM
wraz z temperaturą praĪenia mają taki sam charakter bez
wzglĊdu na skáad chemiczny proszków i atmosferĊ prowadzenia procesu. W kaĪdym przypadku obserwuje siĊ dąĪenie
do stanu odpowiadającemu stechiometrii odpowiedniej dla
danej fazy. Nieco inna jest specy¿ka zmian objĊtoĞci komórki
elementarnej fazy perowskitowej (Rys. 2b). W przypadku
proszku YAlO3 praĪonego w powietrzu zmiany parametrów
sieciowych nie zaleĪą od temperatury praĪenia i odpowiadają
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skáadowi stechiometrycznemu tego związku [6]. Pojawienie
siĊ w ukáadzie chromu w miejsce glinu prowadzi do wzrostu
objĊtoĞci komórki elementarnej wraz ze wzrostem temperatury. PoniewaĪ promieĔ jonowy chromu(III) w otoczeniu
oktaedrycznym, wynoszący 75,5 pm [7], jest wiĊkszy niĪ
promieĔ jonowy glinu (67,5 pm), efekt ten moĪe byü spowodowany postĊpującym wbudowywaniem siĊ coraz wiĊkszych
iloĞci chromu w strukturĊ perowskitu.
Charakterystyczne jest, Īe objĊtoĞci komórek elementarnych wszystkich faz w proszkach zawierających chrom
i praĪonych w powietrzu są bliĪsze odpowiednim wartoĞciom
w proszkach nie zawierających chromu niĪ w proszkach
z chromem praĪonych w argonie. ĝwiadczy to wyraĨnie
o parowaniu chromu z prekursora w trakcie procesu obróbki
cieplnej w powietrzu. Dodatkowymi, przemawiającymi za
tym faktem argumentami są: obecnoĞü niewielkich (ok. 1%
mas.) iloĞci fazy YAM w proszku praĪonym w najwyĪszej
temperaturze (por. Rys. 1a), a takĪe przedstawione w dalszym tekĞcie wartoĞci okreĞlające barwĊ proszków WP
praĪonych w powietrzu.
W przypadku metody cytrynianowej (CG) proszek prekursora równieĪ poddano obróbce cieplnej tak w powietrzu, jak
i w argonie. Prosty eksperyment pokazaá, Īe obecnoĞü wĊgla
i innych niezidenty¿kowanych pozostaáoĞci organicznych ma
silnie destrukcyjny wpáyw na syntezĊ fazy perowskitowej.
Proszek CG praĪony przez 1 h w 1600 °C w atmosferze
argonu skáadaá siĊ jedynie w ok. 20-procentach z fazy
perowskitowej, uzupeánieniem byáy YAG, YAM oraz gra¿t.
Wynik ten byá przyczyną wprowadzenia dodatkowego etapu
związanego z usuwaniem wĊgla z prekursora. Proces ten
prowadzono przez 3 h w temperaturze 450 °C. Przebieg strat
masy, w zaleĪnoĞci od temperatury przy ogrzewaniu próbki
do 450 °C z prĊdkoĞcią 10 °C /min, a nastĊpnie w zaleĪnoĞci
od czasu przy wygrzewaniu w maksymalnej temperaturze,
przedstawia wykres na Rys. 3.
Rys. 4a przedstawia zmiany skáadu fazowego wstĊpnie
odwĊglonego proszku CG praĪonego przez 1 h w powietrzu
w przedziale temperatur od 900 °C do 1600 °C. Jak wynika
z wykresu, praĪenie w powietrzu odwĊglonego proszku CG
zawierającego chrom daje podobne wyniki jak w przypadku
materiaáów bez dodatku chromu [6]. Obserwowany jest
przejĞciowy wzrost zawartoĞci faz YAG i YAM, a nastĊpnie,
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Rys. 2. Zmiany objĊtoĞci komórek elementarnych fazy YAP (a) oraz
faz YAG i YAM (b) w proszkach Y(Cr0,1Al0,9)O3 oraz YAlO3, otrzymanych metodą WP praĪonych przez 1 h w róĪnych temperaturach.
Fig. 2. Changes of unit cell volume for the YAP (a), YAG and YAM
(b) phases in Y(Cr0.1Al0.9)O3 and YAlO3 powders of the WP series
calcined for 1 h at different temperatures.
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Rys. 3. Straty masy proszku CG w trakcie praĪenia do temperatury
450 ºC z 60-minutowym przetrzymaniem w tej temperaturze.
Fig. 3. Weight loss of the CG powder during heating up to 450 ºC
with 60 min. treatment at the maximum temperature.
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Rys. 4. Zmiany skáadu fazowego proszków Y(Cr0,1Al0,9)O3 otrzymanych metodą CG praĪonych przez 1 h w atmosferze powietrza (a)
lub argonu (b) w przedziale temperatury 900ࣣ1600 ºC.
Fig. 4. Changes of phase composition of Y(Cr0.1Al0.9)O3 powders
of the CG series calcinated in air (a) or in argon (b) for 1 h in the
temperature range of 900ࣣ1600 ºC.

Rys. 5. Zmiany objĊtoĞci komórek elementarnych fazy YAP (a) oraz
faz YAG i YAM (b) w proszkach Y(Cr0,1Al0,9)O3 oraz YAlO3 otrzymanych metodą CG praĪonych przez 1 h w róĪnych temperaturach.
Fig. 5. Changes of unit cel volume for the YAP (a), YAG and YAM
(b) phases in Y(Cr0.1Al0.9)O3 and YAlO3 powders of the CG series
calcined for 1 h at different temperatures.

w temperaturze 1200 °C, powstanie fazy YAP. W odróĪnieniu
od ukáadu czystego, w proszkach zawierających chrom, praĪonych nawet w najwyĪszej temperaturze, obecne są niewielkie iloĞci Y4Al2O9, co moĪe byü spowodowane odparowaniem
pewnej iloĞci chromu. W proszkach praĪonych w atmosferze
ochronnej widoczny jest przejĞciowy wzrost iloĞci granatu
itrowo-glinowego (Rys. 4b) zaĞ faza perowskitowa pojawia
siĊ w niĪszej temperaturze, 1100 °C, kosztem fazy YAM.
Rys. 5 przedstawia zmiany objĊtoĞci komórek elementarnych wszystkich faz itrowo-glinowych w proszkach zawierających chrom praĪonych w powietrzu i w argonie oraz, jako
odniesienie, w czystych proszkach praĪonych w powietrzu
[6]. Podobnie jak poprzednio, widoczne są zmiany stechiometrii poszczególnych faz wynikające zarówno ze skáadu
chemicznego, jak i warunków prowadzenia procesu praĪenia.
Zgodnie z oczekiwaniami, objĊtoĞci komórki elementarnej
granatu itrowo-glinowego w proszkach zawierających chrom
i praĪonych w argonie mają najwiĊksze wartoĞci (Rys. 5a).
Te same wielkoĞci w proszkach z chromem praĪonych
w powietrzu są nieco mniejsze, lecz wyraĨnie róĪne od
proszków czystych. Fakt ten, jak równieĪ bezwzglĊdne
wartoĞci objĊtoĞci komórek elementarnych YAG mogą
Ğwiadczyü o nieco niĪszych stratach chromu niĪ w przy-

padku proszków otrzymywanych metodą WP. ZmiennoĞü
parametrów sieciowych jednoskoĞnego Y4Al2O9 wskazuje
z kolei na praktyczny brak wbudowania siĊ jonów chromu
do struktury tej fazy, obecnej w proszkach praĪonych w powietrzu. RównieĪ i w tym przypadku bezwzglĊdne wartoĞci
objĊtoĞci komórek elementarnych YAM mogą wskazywaü
na stosunkowo niewielkie ubytki chromu podczas praĪenia.
W obydwu tych fazach wyraĨne zaleĪnoĞci temperaturowe
parametrów strukturalnych wskazują na zmiany w stechiometrii odpowiednich związków, czego przyczyną mogą byü
zarówno zmienny stosunek molowy Y2O3 do Al2O3 (por. [6]),
jak i zmienna iloĞü chromu w roztworze staáym.
Nieco inaczej niĪ w przypadku proszków WP przedstawiają siĊ temperaturowe zmiany objĊtoĞci komórki elementarnej fazy perowskitowej (Rys. 5b). Niewielki wzrost staáych
sieciowych YAP wraz z temperaturą praĪenia, spowodowany
zapewne wzrastającą iloĞcią chromu w roztworze staáym,
jest praktycznie taki sam bez wzglĊdu na rodzaj atmosfery,
w której przeprowadzano obróbkĊ cieplną proszków.
NaleĪy zauwaĪyü, Īe przy przedstawionej powyĪej
interpretacji niezwykle trudne jest uwzglĊdnienie róĪnic
w moĪliwoĞci tworzenia roztworów staáych z chromem przez
poszczególne fazy (YAP, YAG i YAM), jak równieĪ moĪliwo-
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Tabela 1. Parametry barwy proszków praĪonych w róĪnych warunkach oraz objĊtoĞci komórki elementarnej perowskitu itrowo-glinowego.
Table 1. Colour parameters of powders calcinated under different conditions, and yttria-alumina perovskite unit cell volumes.
WP
powietrze
L*

powietrze

argon

powietrze

1500 °C, 2 h

1600 °C, 2 h

1600 °C, 6 h

1500 °C, 2 h

1600 °C, 2 h

1600 °C, 6 h

76,86

72,67

69,13

74,25

71,58

67,64

a*

6,89

11,62

11,26

12,14

13,99

13,51

b*

10,96

13,60

13,32

13,43

14,74

14,29

VYAP
[106·pm3]

205,21

205,23

205,27

205,21

205,23

205,23

CG
powietrze

argon

powietrze

1600 °C, 6 h

1500 °C, 2 h

1600 °C, 2 h

1600 °C, 6 h

73,46

70,36

83,94

80,53

80,17

11,37

10,17

0,78

1,26

0,27

10,20

14,97

13,92

8,30

9,39

8,01

205,30

205,31

205,33

205,91

205,92

205,95

1500 °C, 2 h

1600 °C, 2 h

L*

83,65

a*

3,12

b*
VYAP,
[106·pm3]

Ğci ich odtlenienia w trakcie obróbki cieplnej w atmosferze
argonu. Fakt ten uniemoĪliwia praktycznie jakiekolwiek
oszacowanie iloĞciowe rzeczywistej zawartoĞci chromu
w praĪonych proszkach.
Przedstawione powyĪej wyniki stanowiáy podstawĊ do
okreĞlenia warunków praĪenia obydwu prekursorów w kontekĞcie okreĞlenia ich wpáywu na intensywnoĞü i udziaá barwy
czerwonej. Proszki obu serii wypraĪono początkowo przez
2 h w 1500 °C w powietrzu oraz argonie, po czym zmierzono ich parametry barwy. Dalsze praĪenie obu proszków
przebiegaáo tylko w powietrzu przez 2 h w temperaturze
1600 °C, a po zmierzeniu parametrów barwy w tej samej
temperaturze, wydáuĪając czas procesu do 6 h. Zmierzone
parametry barw poszczególnych proszków, a takĪe objĊtoĞci
komórki elementarnej fazy perowskitowej zawiera Tabela 1.
Niewielkie zmiany objĊtoĞci komórki elementarnej fazy
YAP wskazują na brak wiĊkszych zmian skáadu chemicznego tej fazy, wynikających np. ze zróĪnicowania atmosfery,
podwyĪszenia temperatury praĪenia lub wydáuĪenia czasu
trwania tego procesu. W przypadku proszków otrzymanych
metodą CG nie uzyskano zadawalających parametrów
barwy. Proszki charakteryzowaáy siĊ niską intensywnoĞcią
(wysokie wartoĞci L*) i maáym udziaáem barwy czerwonej
(niskie wartoĞci a*). Widoczne jest równieĪ, Īe w przypadku
metody CG prowadzenie obróbki cieplnej w atmosferze argonu ma destrukcyjny wpáyw na wáaĞciwoĞci barwne proszków.
Proszki serii WP mają nieco lepsze parametry barwy tak pod
wzglĊdem jej intensywnoĞci, jak i udziaáu barwy czerwonej.
W tym przypadku wstĊpne praĪenie w argonie jednoznacznie
wpáywa na poprawĊ barwy.

4. Wnioski
Przedstawione wyniki wskazują na moĪliwoĞü otrzymania proszków bĊdących roztworem staáym jonów chromu
w perowskicie itrowo-glinowym metodą wspóástrącenia-praĪenia oraz metodą termicznego rozkáadu prekursora
organo-metalicznego. Przebieg powstawania fazy YAP, jej
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wáaĞciwoĞci strukturalne oraz parametry barwy zaleĪne są od
rodzaju prekursora, a takĪe od temperatury, czasu i atmosfery, w której prowadzono proces praĪenia. Nie stwierdzono
prostej korelacji pomiĊdzy wáaĞciwoĞciami strukturalnymi,
np. wielkoĞcią komórki elementarnej YAP, a intensywnoĞcią
i udziaáem barwy czerwonej. Sugeruje to, Īe równie silne
dziaáanie jak iloĞü chromu w roztworze staáym mają inne,
nie badane w tej pracy, czynniki np. morfologia proszku.
Parametry barwy uzyskanych proszków nie są w peáni zadowalające i konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązaĔ
takich jak np. dodatek mineralizatorów. Inne badania autorów
niniejszej pracy jednoznacznie wskazują na ich pozytywne
dziaáanie [4, 8, 9].

PodziĊkowania
Praca zostaáa wykonana w ramach dziaáalnoĞci statutowej Katedry Ceramiki i Materiaáów Ogniotrwaáych WIMiC
AGH (umowa nr 11.11.160.603).
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